
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Lapangan pendidikan merupakan wilayah yang sangat luas. Ruang 

lingkupnya mencakup seluruh pengalaman dan pemikiran manusia tentang 

pendidikan. Namun tidak setiap orang mengerti dalam arti yang sebenarnya apa 

pendidikan itu, dan tidak setiap orang mengalami pendidikan ataupun 

menjalankan pendidikan sebagaimana mestinya. Kondisi pendidikan nasional kita 

memang tidak secerah di negara-negara maju. Baik institusi maupun isinya masih 

memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah maupun masyarakat. Pendidikan 

formal, selain ada kemajemukan peserta, institusi yang cukup mapan, dan 

kepercayaan masyarakat yang kuat, juga merupakan tempat bertemunya bibit-bibit 

unggul yang sedang tumbuh dan perlu penyemaian yang baik. Pekerjaan 

penyemaian yang baik itu adalah pekerjaan seorang guru.  

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan 

keahlian khusus. Pekerjaan sebagai seorang guru tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang diluar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih 

terdapat guru-guru dari luar bidang kependidikan. Suatu pemikiran yang salah jika 

ada yang beranggapan setiap orang bisa menjadi guru dengan hanya bermodalkan 

materi pelajaran atau informasi-informasi mengenai suatu pelajaran. Namun 

menjadi seorang guru tidak sesederhana itu. Bekerja menjadi seorang guru 

bukanlah sesuatu yang mudah. Tugas guru bukan hanya mengajar untuk 
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menyampaikan, atau mentransformasikan pengetahuan kepada para anak di 

sekolah, melainkan guru mengemban tugas untuk mengembangkan kepribadian 

anak didiknya secara terpadu. Guru mengembangkan sikap mental anak serta 

mengembangkan hati nurani atau kata hati anak, sehingga anak akan sensitif 

terhadap masalah-masalah kemanusiaan, harkat derajat manusia, dan menghargai 

sesama manusia. Begitu juga guru harus mengembangkan keterampilan anak dan 

keterampilan hidup di masyarakat sehingga ia mampu untuk menghadapi segala 

permasalahan hidupnya. Guru memiliki peran utama dalam sistem pendidikan 

nasional khususnya dan kehidupan berbangsa pada umumnya. 

Guna mencapai tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum pada Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni 

mencerdaskan anak bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, dibutuhkan 

guru yang profesional. Profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang 

sesuai kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Guru atau tenaga 

pendidik kini mendapat sorotan yang cukup tajam dengan berbagai fasilitas 

pendidikan yang bisa dituntut untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dimanapun berada. Seorang guru profesional adalah guru yang memiliki empat 

kompetensi. Menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, pada pasal 8 disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

paedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. Kompetensi paedagogik merupakan salah satu dari empat kompetensi 

yang mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi paedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Paedagogik merupakan ilmu 



3 

 

yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi paedagogik 

mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. 

Guru sangat mungkin dalam menjalankan profesinya bertentangan dengan 

hati nuraninya, karena ia paham bagaimana harus menjalankan profesinya namun 

karena tidak sesuai dengan kehendak pemberi petunjuk atau komando maka cara-

cara para guru tidak dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Guru selalu 

diinterpensi. Tidak adanya kemandirian atau otonomi itulah yang mematikan 

profesi guru dari sebagai pendidik menjadi pemberi instruksi atau penatar. Bahkan 

sebagai penatarpun guru tidak memiliki otonomi sama sekali. Selain itu, ruang 

gerak guru selalu dikontrol melalui keharusan membuat satuan pelajaran. Padahal, 

seorang guru yang telah memiliki pengalaman mengajar di atas lima tahun 

sebetulnya telah menemukan pola belajarnya sendiri. Dengan dituntutnya guru 

setiap kali mengajar membuat satuan pelajaran (SP) maka waktu dan energi guru 

banyak terbuang. Waktu dan energi yang terbuang ini seharusnya dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan kompetensi paedagogik yang dimiliki guru. 

Realitas yang terjadi sehubungan dengan kapasitas dan kapabilitas 

kompetensi pengajar masih perlu peningkatan lagi. Data dari Kementerian 

Pendidikan Nasional, 2011 terungkap fakta bahwa dari 285 ribu guru yang ikut uji 

kompetensi, ternyata 42,25% masih di bawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa masih ada guru yang memiliki kompetensi rendah, khususnya mengenai 

kompetensi paedagogik sebagai guru. Wajar bilamana terdapat guru yang 

mengajar di beberapa bidang studi yang kurang berkorelasi satu sama lain. Ilmu 

yang diajarkan guru cenderung masih kurang mampu menarik perhatian peserta 
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didik untuk intens menyimak serta memahami pelajaran, komunikasi yang terjadi 

antara siswa dengan guru cenderung masih satu arah. Hal ini berindikasi bahwa 

apa yang disampaikan guru kurang mampu mendorong siswa untuk menalar, 

sehingga berimplikasi pada kurangnya daya kreativitas siswa. Guru sering 

dituding sebagai biang keladi rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas 

pendidikan nampak dalam hal:  

1. Kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran yang diajarkan guru tidak 

maksimal 

2. Kurang sempurnanya pembentukan karakter yang tercermin dalam sikap dan 

kecakapan hidup yang dimiliki oleh setiap siswa 

3. Rendahnya kemampuan membaca, menulis dan berhitung siswa terutama di 

tingkat dasar.  

Rendahnya kualitas pendidikan terutama disebabkan oleh keberagaman atau 

kemampuan guru yang rendah dalam proses pembelajaran dan pengusaan 

pengetahuan, belum adanya alat ukur yang akurat dan standar untuk mengetahui 

kemampuan guru. Pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, 

dan kesejahteraan guru yang belum memadai. Salah satu solusinya adalah 

pengembangan kompetensi paedagogik guru. Guru merupakan faktor utama 

terbentuknya generasi-generasi bangsa. Seorang guru diharapkan memiliki 

kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan profesinya. Sebagai tenaga profesional, 

guru dituntut memvalidasi ilmunya, baik melalui belajar sendiri maupun melalui 

program pembinaan dan pengembangan yang dilembagakan oleh pemerintah. 

Pembinaan dan pengembangan merupakan upaya peningkatan profesionalisme 



5 

 

guru yang dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan pendidikan. 

Pembinaan dan pengembangan guru dilakukan dalam rangka pembinaan profesi 

dan karier. Pengembangan kompetensi paedagogik dilakukan agar dapat 

menyelenggarakan pendidikan yang memiliki kualitas yang baik dan hasil yang 

dikeluarkan berguna bagi masyarakat.  

Berdasarkan uraian di atas, dirasa penting bagi peneliti melakukan kajian 

atau penelitian mengenai Pengembangan Kompetensi Paedagogik pada Guru. 

Peneliti memilih SMP Muhammadiyah 6 Surakarta sebagai tempat penelitian. 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta dipilih dikarenakan sebelumnya belum ada 

yang melakukan penelitian ditempat tersebut. Peneliti selanjutnya memfokuskan 

tema tersebut menjadi sebuah judul “Pengembangan Kompetensi Paedagogik 

pada Guru di SMP Muhammadiyah  6 Surakarta”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan 

penelitian ini adalah sebagaimana berikut: 

1. Bagaimana upaya pengembangan kompetensi paedagogik pada guru di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta? 

2. Bagaimana kendala pengembangan kompetensi paedagogik pada guru di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta? 

3. Bagaimana solusi pengembangan kompetensi paedagogik pada guru di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagaimana berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan upaya pengembangan kompetensi paedagogik pada 

guru di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala pengembangan kompetensi paedagogik pada 

guru di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi pengembangan kompetensi paedagogik pada 

guru di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada 

umumnya mengenai pengembangan kompetensi paedagogik pada guru di 

SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

b. Menambah dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai 

pengembangan kompetensi paedagogik pada guru di SMP Muhammadiyah 

6 Surakarta. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 
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2. Manfaaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak sekolah 

khususnya guru dalam meningkatkan sistem pendidikan yang bermutu 

melalui pengembangan kompetensi paedagogik. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada guru 

untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki guna meningkatkan 

kompetensi paedagogik dapat berhasil. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pengembangan. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2005:538), pengembangan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan 

mengembangkan. 

2. Kompetensi. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pasal 1 ayat (10) dinyatakan secara tegas bahwa “kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 

3. Paedagogik. Menurut Purwanto (2009:3), paedagogik atau ilmu pendidikan 

ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, merenumgkan tentang gejala-gejala 

perbuatan mendidik. 

4. Kompetensi paedagogik. Kompetensi paedagogik dalam  Standar Pendidikan 

Nasional, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir (a) adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 
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perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang 

dimilikinya 

5. Guru. Menurut Kunandar (2007:54), guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik  pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

 

 

 

 

 


